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Shadow, said he,

where can it be

this land of Eldorado?

E. Poe.
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PROLOG,





lojn z vn, paprsk a rosy

a z písn, kterou pjí kosi,

a z hvozd šera, z páry luk

pad v duši dech a svit a zvuk.

A v kvtu sterachy, v kvtu hlohu

tu zejm, že též kvésti mohu;
a že mám zaplát, slyším zvst
se ke mn snášet s písma hvzd.

Má duše miluje a ví,
v dnu její tmy se jitro šeí;
mám bílou rži v srdci svém,
tož soucit se vším, lásku k všem.

Hle, píroda mír všemu vrátí,

i skály zdobí, hroby šatí,

kvt broskve tká na starou ze
já v jejích stopách kráím te.





IXln z vn, paprsk a rosy
' a z písn, kterou pjí kosi,

a z hvozd šera, z páry luk

pad v duši dech a svit a zvuk.

A v kvtu stemchy, v kvtu hlohu

tu zejm, že též kvésti mohu;
a že mám zaplát, slyším zvst
se ke mn snášet s písma hvzd.

Má duše miluje a ví,
v dnu její tmy se jitro šeí;

mám bílou rži v srdci svém,

tož soucit se vším, lásku k všem.

Hle, píroda mír všemu vrátí,

i skály zdobí, hroby šatí,

kvt broskve tká na starou ze —
já v jejích stopách kráím te.





EROS.





Nový život

Bou pešla již, snad poslední to byla;

v mých oknech se zas luna objevila,

tak smavá, jako boží slitování.

V mé duši mír, jak nad zroseným polem

když v zlatých klasech táhne lehké vláni,

a jako na jae na kmenu holém

se tisíc poupat nerozvitých tísní,

tak mysl má jest plna spících písní.

Jdu k loži tich a vesel jitro vítám,

své duše ztráty více nepoítám.

Den míjí za dnem, neptám se, co bude
;

jak v dtství dobách mír a ticho všude.

Svt útchy mn z matky oka kyne,

sen každý duhou, vzdech mj hudbou plyne.

Dav stín jestli sklání se v mé snéní,

tu s úsmvem dí každý »Odpuštní!*
Den míjí za dnem, nechápu své štstí,

co švadlo vinou mou, vše vidím kvésti,

z tch nových kvt vstává andl bílý,

zí do mých sn a nad mou skrá se chýlí.
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Rozmluva.

lÉ)li spolu oba mládím záící

a oba plni krásných nadjí,

kterými život píliš hojn láká,

jež ale ztžka plní budoucnost.
v

Sli dlouhou alejí, již veer byl

a jese blízká strom vrcholy

svým pestrobarvým tkala lupením.

Kraj chmurný byl, jen západ modravý,
kde ervánk se oranžový pruh

chvl nad ekou, se ješt usmíval,

však byl to smutný úsmv jesen.
Tu zvednuv skrá s jejího ramena,
kde v kaštanových snila vrkoích,
on hlasem klidným pravil

:

Nemohu
pi dnešní chzi lesem pomyslit,

jak možná vc to, nemilovat zem
a celý život. Všecko láska jest,

jež dýše všady!

Úsmv spanilé

rty její pelít', hlavou básníka

se zamihne tak peru andlská,



13

a hlasem vážným, v kterém zvonil bol,

však pemožen již, skonejšen a tich,

víc nežli jemu dla ped sebe:

Máš pravdu, vše jest láska, píteli,

i mrtví, kteí leží pod zemí,

na lásky kvtech tiše dímají,

zem, v které spí, je láskou prohátá,

a jestli v žití jednou, jedenkrát

jen milovali sebe jako my,

pak tento paprsk staí pro vky,
jež nemiy by ani vzkíšení!

A dál on spádal její myšlenky:

A žijící? Na o tch mluviti;

hle, jak se chvje listí na bíze
i na hlohu ; zde jist milující

na mkkém mechu zeli ku hvzdám,
a ptáka ptej se, ten ví nazpamt,
jak zvonily zde jejich polibky.

O drahá, v, kdybych já bohem byl,

mn andlé by širém po svt
všech milujících sladké polibky

jen sbírat musili a bezdnou íš
bych vyhloubil si z nebes azuru

a pil z té íše velké štstí jich,

a vyprázdniv íš ek' bych: Andlí,

svt krásný jest, sem jednu íši ješt!

A ona smála se — ne nahlas však,

jen její duše smála se, a v tom
lesk její tahy mly takový,
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jak msíc, který ješt nevyšel,

již pedsvitem se chvje na vodách.

A dom šli. By z íše lásky své

tak vn pili, nebe, dejž jim štstí!
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Svatební.

I.

Uív se mnou chodila jenom až k prahu,

na retu úsmv a v oích
lesk divný, mla a rosnou vláhu,

a zlatých ve vrkoích

kvtina ode mne vadla;

já nešel rád,

jak mnohá slza tu padla

na její ruce,

ty bílé ruce,

ty drahé ruce nastokrát!

Nyní víc nechodí za mnou až k prahu,

úsmv jí nesejde s líek,

bezpen hledí te vstíc svému blahu,

slza však skane jí s víek
v ader skrýš, jak nenadále

by briliant pad',

a musím líbati dále

ty její ruce,

ty bílé ruce,

ty drahé ruce nastokrát!
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II.

]\fuž tedy poj!
Závoj ten sho,
shr vlasy dol,

noc první celou

dnes budem spolu;

ty budeš kvtem,
já budu velou,

vypiji letem

žíznivým retem

duši tvou celou!

Nuž tedy poj,

pás rychle sho,
nechvj se strachem

!

Líko pej zlíbat,

kterého nachem
úsmv tvj tká,,

jak motýl bludný.

Noc na nás eká
a ze své studny

chce nám dát píti,

ve vln svých rojích

chce nás kolíbat,

jak velká eka !

Hvzdný lesk svdný
z hloubky jí svítí,

jak z oí tvojich,

dovol je slíbat!

Nuž tedy poj,
závoj ten sho!
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Až z oken zítra

budeš se dívat,

tu rže všecky

s brilianty jitra

budou ti kývat,

a všickni ptáci

ve úsmv dtský
budou ti zpívat.

Lilije pouze
skloní svj kalich,

vzdychnou si v touze

Msíc jen chvilku

byl u nich host,

cítíš jich ztrátu?

Já k tvému ílku
skloním se v chvatu -

Na tom mj dost!

Poutí k EldoraiJn.
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III.

aká to byla v tvém snní víla,

povz, mé dít?
zpívala vlídn

:

»Jen ekej klidn
v msíném svit

i v boui divé,

však ty se dokáš, však ty se dokáš
pozdj neb díve !

«

Dn pešlo málo a již se stalo,

víly zpv zhas'

ve blaha tísni.

Ci k nové písni

chystá se zas.?

k dojemné, snivé .?'

Však ty se dokáš, však ty se dokáš
pozdj neb díve

!
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Cesta oeším.

1 ak úzká byla, že dva motýli

jen tsn lett mohli vedle sebe,

že paprsky jen po ní tanily,

hlemýž, jda pes ni, pepažil ji celou.

Sem tam se kmital modrý kousek nebe
;

my spolu šli tou její klenbou ztmlou,

a zázrak ! A to pece pravda jistá,

vždy oba na ní dost jsme mli místa.

I
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Sloky.

£)vit luny na podlaze leží

tak hust, jak když stíbro snží.

Jak andl rty dýší rže
a slavík zpívá, co jen mže.

Vše hvzdy v klínu houpá voda
a ve všem štstí, mír a shoda.

Tak arovná noc jist byla,

když paní má se narodila.

A mdlými pláem perutmi
ji andlov nesli k zemi

Jak od leknínu v hloubi vodní

zá luny, neodešli od ní.

Jak, lilje když se vní chýlí,

vím, jist elf tam usnul bílý:
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Tak póhlednu-li na své dít,

vím, v duši andl spí jí skryt.

Jas jeho kídel na ní leží

tak hust, jak když stíbro snží.
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Bohyn.

í^dyž zadívám se v tvoje oko snivé,

když kladu ruce na tvou krásnou hlavu,

tu cítím, staré bohyn jsou živé,

z tvé duše zím jich zánou stoupat slávu

Te Diana jsi nevinná a cudná,

sen panenství již zlatil oka asu,

ni narcis v tráv ani hvzda bludná

nezhlédly její nesmrtelnou krásu.

A pijde as, kdy v hymnu jasnozvukou

sbor slavík zajásá, jež máš v duši,

pás odepnu ti tesoucí se rukou

a v svaté bázni kleknu ped Venuší.

A pozdji ped mojím stojíš okem
jak svatá Ceres, jako ona k zemi,

ty nad mou skrá se kloníš, plným tokem
by zkvetla písnmi — tvj dech plá všemi.—
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A naposled mi vrásky s ela slíbáš

a dáš mi píti upomínky víno,

do vnosti sn ducha ukolíbáš —
Bu požehnána, moje Proserpino 1
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T e r c í n y.

I ak nejprv nestaí nám vesmír celý

a potom všecky tužby naše zkojí

v alkovny stínu jeden koutek stmlý

Nám záné slunce nad hlavami stojí,

však patit v n se bojíme, jak ptáci,

již štastn minuli bou v husté chvoji

a kterým blahem v hrdle zpv se ztrácí,
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Veerní modlitba milujících.

ly, andle, jenž tam u lásky zídel

hvzd pršky rozhazuješ na blankyte,

• co nám jich svit? Nás utaj v stín svých kídel;

a mužem sníti dlouho, tiše, skryt !

Hvzd arovnjších záná dráha mléná
nám vespol z oí v duší propast svítí . . .

Spus kídla svá! A noc je nekonená! —
Jaks ubohý, ty nevíš, co jest žití!
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f

v probuzení.

I.

icho mne vzbudilo kouzelnou mocí
tak jemn, tak sladce a tiše;

jako bor spící pi hvzdách v noci,

jak vlna o beh to dýše.

Kolem se rozhlížím, pokoj tmavý;

v svých loktech ženu zím sníti,

vidím, zá svatých má kolem hlavy,

ta mn až v dno duše svítí.

Svítí tam dlouhou zlacenou prouhou,

po které tiché sny chodí,

cítím, jak jedu, kolébán touhou,

vností po lásky lodi.
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II.

Jsin bylo, jakby pták

byl ze sna zazpíval

a jakby se tvj zrak

v mou duši zadíval.

Mn bylo, jako v lese

když stopy boue pominou,

na každém listu drahokam se tese,

a širá duha pne se

nad oslnnou krajinou,

zem, která vní dýchá,

když eká zticha,

až andlé ji v mlhy závoj zavinou.

Mn bylo, jak tvj dech

by kol mých skrání hrál,

a jakby vítr v mech
sta planých rží svál.

Já neml bol, pání,

ni nadjí a tuch,

jen mladým osením jak táhne vláni,

když stará zem cítí jara vzduch
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a skivan kídla rosou tžká zdvíhá,

já ve snu plakal blahem a zvon ranní

mi zavznl v sluch,

mn byla otevena žití kniha,

já cítil, jak se kdosi nad ní sklání,

a to byl Bh.

Mn bylo, jakby pták

byl ze sna zazpíval

a jakby se tvj zrak

v mou duši zadíval.
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5

štstí.

vit blaha zlatý v svojí duši

a déka úsmv, které dímá,
sen kvtu, než jej slunce vzruší,

a kouzlo, kterým hudba jímá:

to cítím vše, že nezvím ani,

až na mém srdci, na mé skráni

se octne zima.

Ke mn se život rží chýlí,

ó písni, bu v ní jasnou rosou!

Bu istá, jak zdroj v ranní chvíh',

kam vnoí dívka nožku bosou;

vždy láska jen, a jásáš v smíchu,

neb a se modlíš, pláeš v tichu,

je tvojí osou.
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A dagio.5

íídy duše sama otázky si klade

a zastaví se v tichém pemýšlení,

jak ped výletem z hnízda ptáe mladé,

jak poup, než je osloní svit denní

:

Já vidl stín, jak peletl tvé elo,

já vidl ve tvých oích perly spící,

já cítil, než ti slovo s ret sjelo,

co dje se v tvé duši milující.

Skrá skloniv nad tvé vlasy zlatotkané,

až od tvé tváe moje vzplála nachem,

já sob dl: Na andl nám. Pane,

když kídla jejich necháš vláet prachem ?

Co mže tmto duším zem dáti ?

Na v žití hvozd ty bílé holubice?

Když lovk cítí v srdci lásku spáti,

pro musí též vnm zavat váše, lvice?
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A pro v nás mužích síly není, není, není,

ti odmnit co zasloužíš, ó ženo,

vždy vše, i láska, je ti utrpení,

svt neseš v srdci svém — a krb tvé vno.

A ped tebou, když vzplaneš v svojí kráse,

na prahu žití, blaha na úsvit,

když srdce tvoje lásce otvírá se,

i genius je malomocné dít !
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Vyplnní.

Aas kráeli jsme spolu parkem tmavým,
nad námi byly lípy v kvtu práv,
jim v sntích uleh' západ svitem smavým,
a plným zlatem utkvl na tvé hlav.

Zas kráeli jsme spolu parkem dlouhým,

jenž bez konce byl jako štstí naše,

my po místech šli, kde dív citem pouhým
své lásky zlekán stíhal jsem t plaše.

Jen doupnák asem lkal ze skalných lom,
hlas cvrk v tráv pokosené zmíral,

a hustou tísní dávnovkých strom
jak tvoje oko nebes azur zíral.

O dnové, léta, snové minulosti

!

Te mým jest vše, kam spl jsem kídlem touhy!

Te vím, když všeho lovk se již zhostí,

zas vše mu vrátí pohled ženy dlouhý !
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Lem ízy noci ku zemi se shýbal,

a hvzdy spaly v sntích starých buk,
tu »ženo mál* jsem v ústa tob vlíbal

pi vni luk a pi slaviím tluku.

Poutí k Eldoradu.
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is e n.

J
est veer — kouí se z les,

ervánek stromy prokmitá,

kytici z vesu ti nesu,

je celá rosou pokryta.

Každý ten nejmenší kalich

plá jakby protkán rubíny,

nesu ti v kvítkách tch malých

své lásky velké hlubiny!
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List Z denníku.

Vždy ráno, když se zbudím, dvakrát cítím

tu cenu dn, v nichž ona drahokamem,
a nechápu, jak pohrdat lze žitím,

v nmž ona rosou, paprskem a kvítím

a Madonnou, kol které ono rámem.
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Hlas.

I^dys pravila a kolem šíje mé
svou otoila ruku bílou

:

»Cíl lásky svojí pece najdeme,

jen milujme se, milujme vší silou !«

V tom andl, který v duši mojí spal,

slov jejích vzbuzen hudbou milou:

»Cíl najdete své lásky, « zašeptal,

»však díve trpt musíte vší silou !«

A satan, jenž mi srdce hlídal práh,

zve hlavu svoji záštím spilou:

»Vám nuda sete brzy s tváí nach
a já se budu smáti vám vší silou !«

V tu sms mi náhle cizí zaznl hlas,

vjel bleskem v duši zotroilou:

»Zná žena lásku lip než bh i as.
Jen milujte se, milujte vší silou !«
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Žena.

U ženo, jaké štstí

jsi milující duši

!

Tys kídlo, na nmž vznésti

se mže výš, než tuší

!

Tys paprsk a tys manna,

tys úsmv a tys vláha,

tys clona z mlhy tkaná,

za níž jest pravda nahá

!

Bh po dnech svojí práce

zel všady vládnout zmnu;
i šel, usmál se sladce

a stvoil ješt ženu.

»Když nemohu se vyhnout

té všemohoucí zmn,
tož obraz její stihnout

chci aspo v krásné žen!«
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A tak dnes usmívavá,
jak lesk jarního jitra,

a pak zas plnoc tmavá
nám, ženo, kyneš zítra.

Tak rozdáváš své skvosty
a bereš za to žití,

my všickni jsme jen hosty,

jimž dává tvj ret píti.

O budiž požehnána,
a tmavá nebo plavá

;

tys paprsk a tys manna,
v níž lidem Bh se dává!
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Píse o štstí. .

^\ sladká chvíle opojného štstí

•^^u nohou tvých, ta musí v písni kvésti

a velebena býti po vše asy,

ta chvíle, když tvé rozpoutal jsem vlasy.

I ta bu s vdnou vzpomínána chválou,

když poprv zlíbal jsem tvou nožku malou,

ten lístek lilje, kam svit luny skanul,

a jejž mi v náru dobrý andl svanul.

Jak najít jméno pro to okamžení,

když snivé oi tvé jsem zlíbal v snní;

jak pro to, líbaje tvých ramen ovál,

když ader hrdliky jsem vyburcoval?

Jak odít v nach a blankyt, jas a slávu

noc, když jsi ke mn naklonila hlavu,

v mé nárui jak na hostinné snti

si zdímla, pták jak sedá ku ptáeti?
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O píse písní pro to slova nemá,
i zlatá struna Háfize je nmá,
i starý Ronsard, ten miláek boh,
by sotva ek' víc, než já íci mohu.

Zem s kvty niv a živé zlato klas
a moe všecky perly ve zápasu,

noc hvzdami by chtla vítziti,

to neeknou, co tady srdce cítí.

To štstí pravého je píse snivá,

již potom v bouích všech nám andl zpívá,

a nechá Ulijí nám v srdci kvésti,

a nad ní bdí. — O sladká písni štstí!
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P 1 s e n.

I
a láska naše stále tak roste

tiše a zvolna den po dni,

jako ten záný ve kráse prosté

pod hvzdným svitem kvt vodní.

Roste jak hloubka modrých tvých oí,

roste jak rostou tvé vlasy,

z duše tvé paprskem v srdce mi skoí
jak slunce po dešti v klasy!

Dál ji, ó duše má, štstí mé, zoe,
dál ji nech pokojn rsti,

vždy zpátky v lásky mé veliké moe
každým tvým polibkem ústí.





PAN





Jarní.

aSkivánek vylít' do mraku
a jásá,

a s lemu šedých oblak
na svt, jenž plný zázrak,
déš zpvných perel stásá.

A každý tón jak ze zlata

jen zvoní,

a zem poslouchá dojata,

a tuší v adrech poupata
a erstvou hlínou voní.
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Z lesa.

Byl veer již — ta doba horování,

kdy duch se snoubí s poesie zídly,

kdy první soumrak nad údol se sklání,

vždy níž a níž jak motýl tmavokídlý;

pode mnou srostlých kmen pes koeny
se bílá stezka v tmavou rokli stáí

a kolem stromy teskn rozechvny
se otásají v srdcejemném plái.

A jak to šumí v tom zeleném moi!
Jak dme se klenba strom rozložitá,

v ni asto peru bílý holub vnoí
a letí dál ... až hvzdou v šeru kmitá.

Jak se to vlní, huí, pne a dýše,

jak myšlenky když otásají hrudí,

zde v každém hnutí zvuk nových íše

a každý zvuk zde novou píse zbudí.

Zde samoty duch v zadumání stane,

bol s úsmvem se na rtu jeho sváí,

až k zemi splývá roucho mlhotkané
a v korun mu démanty hvzd záí.

S krahujem tiše nad propastí pluje,

se žlutým listím šumn v dol se snáší,

s rozdechem vtr kídly pohybuje,

bol ukájí a vrásky s ela plaší.
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Myšlenka velká, asem zneuznaná

zde zasvcence na skrá bledou líbá,

bor šumním a vní rže planá

jej v dumný sen o lásce ukolíbá,

v sen o mladosti, o ztraceném štstí,

o prvních touhách duše milující,

že vn tady stál bys na rozcestí

a zíral v noc i prales dímající.
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Co dlat z jara.

[30 dlat zjara? Lehnout v lese

pod bílou bízu v mkký mech
a pozor dávati, až hne se

ve staré zemi žití dech.

Drobného dešt jemným spádem,

nad hlavou kosa táhlý hvizd,

zít, jak to puí v houští mladém
a snít o tichém štstí hnizd.

A jestli mír ve srdci klíí,

mu pát, a láskou omladne,

jak v zlatý kalich petrklíi

když kapka rosy upadne.
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Báj lesa.

Áas jednou v družný les

mne tajná touha nesla;

ó jaký ruch a ples,

když hlava moje klesla

na hustý mech, jenž zrosen

se chvl v tajemných snech,

když v tklivou píse sosen

i mj se mísil dech !

Ó jak mne divn jal

ten smutný nápv bor !

Jak poslední svj žal

i duši plnou spor
i srdce povzlct smlý,
co toužil jsem a chtl,

ba i svj život celý,

bych vyzpívati ml!

Bez konce, bez mezí

jsi písni tajuplná!

S mé duše etzy
rve každá tvoje vlna!

I život ve tvé kráse

zas vidím plný vnad,

a pec bych tak rád zase

v sen vný hlavu kla!

Pouti k Eldoradu.
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Tak temn, z hluboká
se valíš nad mou hlavou,

jak vštba proroka,

jak boue nocí tmavou

!

A nech se musí tásti

a trnout úžasem,
duch ví, že's jeho ástí,

sn jeho ohlasem!

Ó kterak ped tebou

svt malicherný mizí

!

Ped tvojí velebou

jak všecko je mi cizí!

Já vidím nebes prahy,

já letím v tónech tvých,

že myšlenek mých dráhy

by orel nepostih'!

Jen dál nade mnou spj
jak boue vodopádu!

Já horký obliej

do vlhké trávy kladu

;

a nech i slza blýskne,

duch, jenž hmí hlasem tvým,

mne na svá prsa tiskne

a zve mne synem svým

!
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Sloky.

e chvíle ta, kdy ve vod hlubin

zas všecky hvzdy svorn spjí,

kdy nahé ženy muž na klín

se jako lyry chvjí,

kdy v skalách stíbrem zvoní prameny

a slavíkm se z hrdel plameny

ve truchlých písních lejí.

Sám stojím v snní na pokraji vod,

hvzd záe kmitá hustým sítím,

vesmírem bez hrází, sám malý bod,

já nevím, kam se ítím,

jen vím, že v duši pták nápvy,

dech kvtin, vody ruch, žen záchvvy

vše objímám a cítím í
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Veer ve žních.

bervánk zbytek nad vesnicí visí

a s chvním svoje rže v ece zhlíží,

v ruch tžkých kol se bie praskot mísí,

vz plný, poslední se ke vsi blíží.

Jak zvolna jede nastlán vrchovat,
až zem tknou se splývající klasy;

jak jede, zdá se, že se koupá v zlat,

a za ním smích a hovor mladé chasy.

4

Než vyjde msíc — v úplku dnes bude -

duch na chvilku se v moe snní pustí;

svou píse pod mezí kdes cvrek hude,

v kol ruch, v hlas lidský stále klasy šustí.

Ty klasy rty jsou, jimiž zem praví:

»Ze svého klínu rozdala jsem všecko,

klas plný muž má, žena plachtu trávy,

a koukol s chrpou do kytice dcko.

Již první vítr letí po strništi,

vás k ohni mnohá piláká báj známá.

V mé hrudi bude klíit jaro píští

a v nocích zimních v snhu budu sama.



53

A pluh zas moje vrná prsa zraní

a zlaté sím klesne v moje rány,

já kletbu vaši zmním v požehnání
a krev svou vtlím v krvavý mák planý.

V mých adrech síla rodná nevymizí,
jsem božství symbol v práci neúnavný,

já neptám se, kdo zašil, ni kdo sklízí,

v mé hrudi hárá stvoení žár dávný.

Mám ráda hlas. jímž orá potah ídí,

a necítím krok skotu odmený;
vždy stále vidím pot na ele lidí

a roje much u koní úst a i)ny.«

Tak zdá se mi, že hovoí ty klasy,

co s vozu visí, jenž už do vsi vstoupá —
v tom vyšel msíc plný bledé krásy,

jak cestou vz, on po vlnách se houpá.

Zhas' ervánek. Stín za stínem se stídal
a msíc blesk' u cesty temnem stromía,

kde stádo vol, jak je Homer vídal,

šlo krokem houpavým a tžkým dom.
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Obzory.

ak miluju vás hluboké a dálné

vy obzory! Vždy veer shory skalné

zím v údolí, kde v dáli nedostihlou

se vlní lesy ; bíza s jedlí štíhlou

jak v objetí kdes nad propastí visí

a svtlý list svj v olší temno mísí,

a v ší i dál, kam nebes pruh se klene,

se moe les eí rozvlnné,
pod nohou tmavé, bled modré v dáli

A nežli noc je v stín závoj halí,

hrát nechá po jich tvái zadumané,
jak úsmv, mroucí ervánek, jenž vzplane

v dav oblak, co na nebi se tísní:

ty protkne šípy zlata, rudou tísní

ty obetká; v tmu chvjné jiskry hází,

až rdí se kmeny sosen, v tichém mlází

pták vzrušen kídly hne a letí vzhru.
A nežli vzletí, kles' ervánek v chmuru,
jež stkána z mlh a stín mranem zdá se.

Noc kráí blíž v své nekonené kráse
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a obzor hlubší zdá se zvedat, rsti . . .

Jak sokol s šry lovce, tak se pustí

má obraznost v tu nesmrnost, kde kmitá

se hvzda bodem! Neptám se, kde lítá,

v mracích, jež jdou, i po zemi, jež dímá —
vím, kídlem svým že vesmír obejímá.
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TO V
u n e.

Den v srpnu byl a odpoledne parné,

pes strništ jsem kráel jednotvárné,

kraj bez vrch jak dla se otevíral,

jen v dálce topol jej oblouk svíral;

bez konce pole, stále jen a stále.

Mj krok chvílemi zplašil nenadále
jen koroptev, jež skryta v brázd holé

se k hlín tulila; ta dlouhá pole

mi v duši vrhla podivný cit prázdna
Dál kráel jsem — mez sklonila se srázná

a pod ní stále spící ve údolut zívala, plá vodní plna stvol
a velkých list, vysokého sítí

se zrádn chtla ped mým zrakem skrýti.

Kol náhle vzduch byl vlhký, tráva svží;

já zel, jak pavouk náhle vodou bží,
jak žába ped mým krokem chvatem divým
se vrhá stemhlav v hloub, jak vzdechem snivým
se rákos chví. — Hle, v tni zasmušilé

jak zvedá lotos kalichy své bílé,
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tak isté, záné, plné zlaté rosy!

Sní na vod jak oko, které prosí

a démonicky láká, jak zá hvzdná,

cos line z nho se, jak pod ním bezdná

by neíhala hloubka tmavá, dsná

;

já zachvl se, jak vytržený ze sna,

a kráeje dál myslil jsem, jak bolem

a tísní život náš je cestou polem,

v nmž náhle kdesi v tni, zjasniv vlny,

kvt poesie vzplane aruplný

a rovnž láká, toužné vstíc se chýlí

a slibuje, ím skutenost jen mýlí.

Le básník, sklonn nad zrcadlem vodním,

kvt utrhne a neptá se, co pod ním.
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Jarní motiv.

á zem tob nezávidím,

ty kvty, které všady vidím,

má duše tob rovna v jae
má písní dost.

A jak tvé luhy dímou v páe,
pl hebký stín, pl zlatá záe,

tak na mne z daleka se dívá

má minulost.

Jak plný kvt strom tvj kývá,

den za dnem nechám, a jen splývá,

já klidn mohu v lepší žití

si klenout most,

A milovat a žít a sníti,

vždy z plných rt i íší píti

;

kdo strojí hod — co mn je potom?

Já pouze host!
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Podzimní krajina.

ak sebralo dnes zái svoji slunce,

jež rozptýlena prokmitala mlhou,

v proud svtla jediný a zaplavilo

svou zlatou slávou západ naposledy

!

Kam padl zrak, tam samé zlato bylo,

rybáským chýžím spalo v nízkých oknech,

na stromech viselo a hustým deštm
s nich padalo, svtlejší s bílé bízy

a nachorudé s javorových sntí,

ve klínu eky tekuté se chvlo,

strá pruhovaná jím se usmívala

od bledé žluti až k oranže ohni,

a obloha v podzimní mlhy tísni,

ta hoela jak strž topas žhoucích.

Lo naše pistála a sotva noha

se dotkla zem, šustilo již listí,

v nm kaštan puklý z brunátného hávu

své bledé zlaté srdce ukazoval;

a vzduch byl sytý silnou vní listí

a chvl se, jakoby v nm vymíraly

tch blahých sn, tch dum, tch políbení,

tch písah, slib, které v chladu máje

a v ervna tísni prožili zde lidé,

ty poslední a vybledlé již stopy.
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Na behu dti rybáské si hrály

ve svadlém listí, bosé, zlatovlasé,

s velkýma oima, kam všecky chrpy

si píroda pes zimu uschovala;

dv chtly obrátit lun pekocený
a jiné házely tam žluté listí

a smály se a honily se behem.
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Po dešti.

|\a obzoru pruh modrý již se mih';

les celý v perlách svží
a potok, pod strání jenž bží,

je samý hovor, samý smích.

Slyš, divoké vln zápasy

jak v skalách budí ohlasy,

ba ek' bys, v nich

Pan velký stojí, baví ho jich váda,

pes ramena i záda

a pes vlasy

on dívá se, jak píval vln mu padá

a v ruce tleská si.

I
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Zas kvete kaštan

^as kvete kaštan ervený a bílý,

bez plný vn do oken se chýlí,

vzduch prhledný zem koupá v proudech svtla,

i jabloni už stará hlava zkvtla.

Ó básníku, v té luzné kráse jara

na skráni tvé se mraí duma stará.

Sfinx, myšlenka se krí v duši tvojí,

své spáry ostí a se chystá k boji:

Neb to jest podíl tvj na této zemi:

Pták bude lítat strom haluzemi,

proud bude stíbrem, jablo kvtem pláti,

ty pjdeš kol a vždy se budeš ptáti.

Ze starou, rozpukanou ze soucitu

kvt broskve zaste, v lesku, ruchu, tpytu

roj vel se mihne, tešn bude zráti,

ty pjdeš kol a vždy se budeš ptáti.
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Srp zazvoní, klas padne žencm z ruky

a srostou jména vrytá v staré buky,

a kvty aster chladný vítr schvátí,

ty pjdeš kol a vždy se budeš ptáti:

Pro pírodu Bh drží na svém klín ?

Pro vesel lovk pi chlebu a vín?
Pro lásku do srdcí Bh uzavírá

Pro taký smutek z erných les zírá?

Te darmo ptáš se a pec musíš zpívat,

ve kvt dešti starou ránu skrývat,

a po smrti, kdy projdeš taji všemi,

ó ironie! Pak zas budeš nmý!

To hrozná propast! A ji zakrýt mohu,

sem jasmín, stemchu, šeík i kvt hlohu;

kvt srdce sem, kvt zem, co jen staí,

což já' — Jen lidstvo po kvtech a kráí!

I





PSYCHE.

Pouti k Eldoradu.
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Nikdy spát!

Uen za dnem se zvolna šine

jak za vlnou vlny spád,

od nadje spcháš k jiné.

Co t vábí? Co ti kyne?

Srdce mdlé dí: »Pjdem spat!«

Vra se v dtství naposledy,

v rží dech a lípy chlad

!

Kde ten as, kdy msíc bledý,

jak šel z mrak na výzvdy,

zel t v klínu báby spát?

Pozdj mysliTs na umní,

vlnu rhytmu, cit chvat.

Te se chýlíš k podjeseni,

' a tvé dumy a tvé snní

s vlaštovkami pjdou spatl* —

Však z té tváe, jež se chýlí

ke mn a chce vše mi dát,
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cosi prosí, volá, kvílí

hnvem obra, pláem víly:

Nesmíš, nesmíš, nesmíš spát!

Láskou musíš povstat k žití

láskou musíš k inu vzplát,

perlu, již tvé srdce cítí,

vrhnout v asu vlnobití!

Lidský duch též nejde spát!

Na tom ohni, jejž jsi vznítil,

také jiný chce se hát;
a jsi lou neb slunce chytil,

staí, abys v boj se ítil,

kísil, budil, nedal spát.

Kdo tou poutí beze smru
první uzí zoi plát?

Neptej se! Jdi dále v šeru,

hledej pravdu, boží dceru,

padni! — Ale necho spát!

Bh sám zmizel v asu moi,
nikdo neví, jak ho zvát,

víme jen, že žije, tvoí,

v pírod plá, v srdcích hoí —
a též nikdy nejde spát!
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Poesii.

Iido ek', že zmizela's? Jsi stále u mne
svou ruku kladouc na mé elo dumné,
dnes andl ve snu, zítra žena v bdní,
šer veera i jitra probuzení,

šum v rákosí, stín mrak nad vodami

Já nevím, že jdeme svtem sami.

Dost srdcí ješt, která tob bijí,

dost skrání, jež se v tvoje adra kryjí,

dost slzí ješt, jež ti v ob kanou,

dost ješt rt, jimž edenskou jsi mannou,
dost tch jimž'3 modlitbou i požehnáním.

ím plný msíc pasoucím se laním,

ím píse labuti, když skon svj tuší,

tak's cílem žití, nebem, božstvím, duší,

tm v stínech noci s bázní svatou v taji

kdož vštby tvojí desky otvírají,

v tvém úsmvu svou nadj vidí kvésti

a slzy aspo najdou, když ne štstí.

Ó vím, že nejsi víc to hravé dít,

jež v lidstva sen se smálo na úsvit,

jež Bh položil lidstvu do kolébky

a jemuž Homer hladil vlásek hebký,

jež Anakreon bral si na kolena

a líbal, až se z knžky stala žena.
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Kde jsou tvé rže, cymbál tvj, tvé stužky ?

tvj otec, Pan, a Grácie, tvé družky?

Vím, že jsi v slzách smutná žena nyní,

že vtší žal než Niobu t stíní,

že's padlý andl v oích s ráje leskem,

Je's plesem boh, lidstva vným steskem!

žá dlouho v tvé se díval oko dumné,
a když t jitro pekvapilo u mne,

ty's chtla prchnout . . .

jaký div, že v chvatu

mou knihou kmitá se lem tvého šatu?
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Škeble.

Uuch sídlí v škebli. V jejích závitcích

on dímá v matném lesku perleti

a trpliv eká dlouhý as,
kdo vzbudí jej. — Ty tomu nevíš
Viz povrženou škebli na behu i

Kol tisíc blázn jde, ji pomine;
tys ale moudrý, nuže zvedni ji

a k uchu dej! Duch její probuzen

hned tvého ducha tuší pítomnost
a promluví. Slyš, jaký šum a ruch!

Duch škeble jasné tob vypráví

o moi tichém, spícím, hlubokém,

o vodních jeho síních krystalných,

o asách leknínu, o kapradí,

o branách korál, o tichých ryb

a mlelivých lastur život,

vzniku perly, divu bezedná.

A jeli v tob struna soucitu,

ty pochopíš a jemu dkuješ!

Duch sídlí v tob. Ty jsi básníkem

!

1 tebe vrhl na beh oceán,

jenž sluje as, ty škebli podoben
sníš nepoznaný v lidstva zástupech.
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Jest pravdou, že jde s mrazným úsmvem
dav kolem tebe. Nech jej a sni dál!

Však pijde as, kdy moudrý najde t
a pochopí. Tu budeš vyprávt
o tiché kráse valné pírody,

o vných hvzdách, nebi, vnosti,
o srdci lidském hlubším nad moe,
o kráse žen a dtí svatosti,

o myšlence, tom divu nebeském —
a lovk, který slyšel zpvy tvé,

jak škebli bude tob dkovat.
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Lampa.

I ma na zemi, po nebi mraky plují.

Zas lampu svoji tiše rozsvcuji,

a jak to iním, ruka má se chvje.
Mn v okn vstíc se v mraku hvzda skvje,
a jako hvzdou v prostor beze hrází,

tak lampou v duši moji svtlo vchází

a v jeho zái myšlenka se rodí.

O vzpla jen, svtlo ! Bu mé písni lodí,

když v beztvárném se moi snní zmítá!

Bu ohnm, jenž se na pustin kmitá

a pi nmž báje vypravují dti

!

Plá vesele ! Nech kolem nás noc letí,

a steše na nás hvzdy svého klína!

V tvé zái andl mládí rozepíná

své perut nad hlavou unavenou.

Plá, družko, žádnou nezlekána zmnou;
tvj svit, vždy vrn práci moji hlídal,

a jemu rudý maják odpovídal,

a. v rhytmy zpv mých a na obzore

svým nekoneným rhytmem hmlo moe.
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Ty's u kolébky myšlenky mé stálo,

O pla, mn vždycky v zái tvé se zdálo,

že v stejný úel v zamraené nebe

Bh vznítil hvzdu a já dole — tebe!
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U cíle.

á v duši celé lidstvo nosil,

vír jeho tužeb, muk a sn,
v dne práci, v bdní noci prosil

zít záblesk jeho lepších dn.

Zda matn? — Nevím. Pišlo žití

a den i noc mne slyší lkát

:

Jen jedné duši štstím býti

a v smrti ruce sepnu rád!
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Fiat, ubi vult.

©vt v stálém zápasu, On klidn stojí za ním

;

dnes zveme pravdou Jej, a zítra požehnáním.

Nám více neteba se chvti jako Jobu.

On mluví stále k nám, i písným tichem hrob,
i smíchem kolébky, i hvzdou, rží, vlnou.

Svt pouhá váza jest. On vní tajuplnou.

Jej mnohý zapírá a pec Jej každý tuší,

byl srdcem v Ježíši, byl v Spinozovi duší.

Kdys mluvil s proroky, jsa tažen stádem drak,
a s dtmi hraje te a mluví eí pták;
Má Dante na ele, Jan v hrudi jeho plamen;
a Voltaire potká Jej a zvedne-li pec kámen
tm ve tvá hodí jej, již chtjí skrýt Ho svtu
bu v mracích Sinaje, neb jeslích Nazaretu.

On klidn eká jen, skryt vnosti své maskou,
zván božstvím na nebi, jest na svt jen láskou.
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Pro vnost.

[30 jen kvt vánku dech
mezi hroby steše

!

Cítíš, k nám jak z vn všech

lehkých svojich na kídlech
duše mrtvých nese ?

Víru nech, a svojim snm
nové ráje tvoí!

Pohár pravdy pihni k rtm,
a duch v moe sn a dum

myšlenkou se vnoí.

Poznej, že jest v srdci tvém
vné z mrtvých vstání,

a že trvá moe, zem,

srdce tvé i nebes lem
v jednom pijímání!

To jen v boui tvojich muk
jak tón míru slétá,

že tvé srdce v jeden zvuk,

v jeden plá a v jeden tluk

bije s srdcem svta.
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Srdce — svt, a jeden most,

hrob, jest mezi nimi;

lovk vchází tam jen host,

by s pírodou záhy sros
svazky obrovskými.

V hrob jej vrhá bouí jek;

tam jen hmota vchází,

by z ní vstaly v píští vk
vn, rosa, paprslek,

vesmír beze hrází.

Hrobu netkne se tvj žel,

jemu staí rosa,

motýl k nmu piletl,

pro pel kvtin zástup vel,

pták pro zrnko prosa.

Nad mrtvý kmen nový kvt,
jako ve pralese,

cosi hledá zde tvj ret . . .

vím, že k nám vtru let

duše mrtvých nese.

Z nich jest svtla paprskem
duše svtla stkána

;

žijeme v ní každým snem.

Ruka dána nad hrobem,

pro vnost jest dána!
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Ký div, že básník asto v knize svojí,

* kde vášní vír se potácí a rojí,

kde bolest kií, orgie se smje,

v tom velkém proudu lidské epopeje

kout svží najde, kde jej v ticho vláká

vln spád, dech kvt, pestrá peru ptáka

a zlatokídlý brouk, jenž letí k vod.

Vždy velké vždycky s malým bývá v shod,

a bílá riaže, ku písni jež staí,

na skráni zsinalé je drama k plái.
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V letnicích ducha.

lak vítám vás, letnice ducha,

kde v srdci vše se hne a pne,

kde každý sen a každá tucha

rozkvétá v síle tajemné I

V stín samoty jste zdrojem snní,

v noc jara dívky poh'bení,

v žár léta pohár, jenž se pní,

ve chmury noci záblesk dne!

Ó že jen jednou v žití páno
váš hesperidský trhat plod,

v svém srdci vítat krásy ráno

a ideál záný vzchod!

O že jen jednou v dlouhém žití

se jiskra božství v hrudi vznítí

a vzplane, jak když msíc svítí

v hvzd plápolu nad tichem vod !

Vše krásy, které jenom tají

strá lesnatá a kvtný luh,

žár slunce, kterým plody zrají,

i ve poupatech tvorci ruch

;



81

vše poklady jsou oteveny,

sny dtství znova oživeny,

tu listí šum, tam v ece pny,
a všady život, všady duch!

A vším hlas jeden tajuplný

proniká nebe, moe, zem

;

kdo spoítá ty všecky vlny,

jež probudí svým paprskem?

Jím: »plynu!« Šumí eka k moím,
jím hvzda k hvzd volá: »hoím!«

Jím Bh sám k sob mluví: •tvoím!*

A já k své duši pravím: »jsem!«

O jsem a žiju! Jaké kouzlo,

ó chvíle štstí blaživá!

Hle hád, které v rumy sklouzlo

a na slunci se vyhívá,

i orla skek v oblané výši,

dech fialek, když v taji dýší,

i spící panther v skalné skrýši

t zná, ó vesno záivá!

Ty srdce lidské, kalný krystal,

ozáíš v jeho zátiší,

to srdce, by se ráj mu chystal,

pec jeho tluk se neztiší.

Zá citu pustíš jeho hranou

a hned v duhových barvách vzplanou

a v perlách v písn kalich skanou

vše tuchy lidstva nejvyšší!

Poutí k Eldoradii. "
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Ó mladosti ! Pro jenom jednou

se mihneš žití zrcadlem?

Pro záhy vášn kídla zvednou

a ádí v kvtu opadlém ?

Pro, aby lovk poznal eden,

dív musil býti áblem sveden,

pro nestaí tvj doušek jeden

máj vzkísit v srdci uvadlém?

i máš nám proto dražší býti,

že zaplaneš jen jedenkrát?

i má snad srdce zapomníti

a život jest jen shon a chvat,

jen samé pání, nikdy iny,

a nikdy svtlo, samé stíny,

a stále trpt bez píiny
a více jarem nezaplát ?

Však bu jak bu, vše rád chci nésti,

ím obdaí mne píští vk,
chci umírat, jak chtl jsem kvésti,

chci vped, však nikdy nazpátek!

Ó mladosti ! Kéž s tvojich tváí,

jež v zrak mj nyní sluncem záí,

ve chmurné stíny mého stáí

jen jeden padne paprslek!
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Prvodce.

Aam dojdu, nevím — ale vím, že spje
duch pede mnou. Svit jeho oblieje

mi v nocích svítí na neznámou dráhu.

Zda dojdu za ním ku domova prahu,

já neptám se ; má duše jemu ví.
Ped námi propast — on to, jenž ji zmí,
já, který pejdu bez úrazu nohy.

A lesem jdeme; zdrcený kmen mnohý
nám trí v cestu, on jej rukou smlou
v most nad bystící sklene rozkyplou.
A moe tu; on, jenž pláš strhne s ramen
a nad skránmi ervánkový plamen
mne jako Fausta nese nad vodami.

Noc byla; kdysi lesem šli jsme sami,

la s družinou se pásla u mýtiny,

a nad moálem táhly mrak stíny.

Já oslovil jej: »Rci, kam touto pouští?

Tma se strom a strach se dívá z houští;

do vlhké trávy mdlá se vplítá noha,

a h, v mém srdci — bda — není Boha !

Tak pusto tam, jak na daleké pláni

bych nadarmo ml ekat na svítání.

Bu Bohem mým, mluv ke mn hlasem hromu!*
Mj druh se usmál ztajiv se v stín strom

:
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»Což neznáš mne? Spím v každé lidské hrudi

kdo hyne bídou, modlitbou mne zbudí,

však ped básníkem kráím strmou drahou,

jak mlhy sloup; rty jeho rosy vlahou

a duši jeho písní medem sytím.

Bh tvého vnitra, s tebou plám i cítím

;

z tvé duše proto jen jsem ustoup' zcela

by vná krása víc tam místa mla!*

Kam dojdu, nevím — ale strach mne jímá

vím, že v mém srdci podivný taj di^ímá,

'

pro njž i Bh se odcizuje duším . . .

Já chvju se a trnu jen a tuším.
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Té, jež ítá apokalypsu

Na bílém ílku jako v tžkém snní,

jak v modlitb má bílé ruce spjaty

a v ernou propast, jež se pod ní pní,

v tmy posílá své duše paprsk zlatý.

Co vedlo tebe, drahé dít snivé,

k té rmutné knize? Co zíš na dn jejím

pro šastné svoje mládí dovádivé

Na unášet tm chmurným ku peejím

svou útlou duši, bílou holubici

i v hlubin té víc a víc se tmící

zíš, kterak z bezdna život na t zeje

a jeho klamy, vášn, beznadje

ti šklebn kynou z onch potvor smsi,

jež kdysi Jan nad Pathmu vídal tesy?

i duše tvoje, kde puí sn kvítí,

v níž chaos myšlenek a cit zraje,

jen tam píbuznou svoji sestru cítí,

své vzdechy s vením tím by v jedno slila

by arovnji potom k prahu ráje

na kídle báje k pravd vystoupila?

Kol tebe svt i píroda jen plesá:

tys na poátku jara, a pec nyní

tvé skrán ona chmurná peru stíní

:

tys zabloudila do tmy toho lesa.
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kam barvou kvtin, luzným zpvem ptáka

nás kouzelnice, poesie, láká,

by všecku nadj k návratu nám vzala.

|á znám ten les; chlad, lahoda a vn
t ovane, tam zlatem hoí skála,

smích díví zvoní z houštin smaragdových

a nevidna z dálky flétna stn
;

a tisíc cest se plete stále nových

ped zrakem tvým, necítíš unavení,

jdeš dál a dál — a slunce zapadává,

ty nevidíš, že vlhne rosou tráva,

že k vesu letí noní motýl bílý,

ty neptáš se, kde jsou, již s tebou žili,

ty všecko máš — jen žádné navrácení.

Ó záchvvy! Ó propasti! Ó snní!
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Apostrofa.

Vy, kteí stín ve závoji

se vznášíváte ped námi,

a lákáte zpt k míru zdroji,

pro lze nám z bídy tn bezdné
se dívat v oko vaše hvzdné
jen mlhami, neb slzami?

Jste duše tch, co v hrob tlejí?

Ci onch, kteí pijdou v svt?
Kdož ví? Jak chodce po šlépji

se sklání tráva a zas vstává,

jak listí v zim opadává
neb svadlý kvt, tak váš je let.

Ó tajuplné, svaté stíny,

a ženy nebo andlé

!

Kéž vždycky smír, ne výtku viny

lze duši, unavené bdním,
když zlekána k vám hledí s chvním,
íst nesmle vám na ele!
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Návrat.

e celý život duše velká vlna,

, kde její vznik a vrch, je tžko znáti,

a mysl neví nových tuch vždy plna,

kdy vlna klesne a se k zídlu vrátí.

Od ideál, v nichž duch k hvzdám stoupal,

zas tebe obejme pak, svatá hmoto !

On, jenž se v zoi Rafaela koupal,

se vrátí k tvarm, jak je kreslil Giotto.

Od Beethovena hymny všeobsáhlé,

jež plna blesk s bohy válí, zpátky

se vrátí duše v tóny prosté, táhlé,

jak nad kolébkou znly s ret rnatky.

Od Hamletovy lebky, od Nirvány,

od pravdy, kterou halil závoj bájí,

když strhneš jej, se vrátíš polekaný

ku první báji o ztraceném ráji.
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Od orgie, jež plný pohár vína

na vdky nahé veselých žen lije,

se vrátíš k dcku do matina klína

a poznáš zas, kde pravá poesie.

A kídlo ody, které chtlo nachem,

hvzd perlami se zdobit v orla šumu,

své duši odpneš — zamlíš se strachem

a ponoíš se v dlouhou, tžkou dumu.

A ptáš se, kde byl života cíl pravý,

zda vlny vrch neb sklon je pravé štstí?

Svým kídlem dje šumí u tvé hlavy

a lidstva strom zíš v srdci vlastním kvésti
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Resignace.

JAdyž kles' mj duch a zmdlela noha,

já pestal v svt hledat Boha,

a odpjav kídla ducha práci

jsem uzavel se v resignaci.

Po odbojích mn nyní staí

to vit, co zní v písni ptaí,

být dojat, když zím klas chvní,

být šasten v ženy políbení;

Se neptat, co mž' vnost skýtat,

a vdn každé jitro vítat,

s moudrostí zve jíti spát

a netoužit a nehledat!
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Píse duše.

Uo padá v srdce s vtví ztmlých strom,
a z ke íhajících vedle cesty

To píse duše. když se vrací dom
z cest vzpomínek, to jiných svt zvsty.

Co vlna vln v ece vypravuje,

co v sítí lká, co hraje vlasem bízy ?

To píse duše, která pozoruje,

že poslední bou na obzoru mizí.

Co táhne vzduchem jak labutí hejna,

co mluví v hlase veerního zvonu?

To píse duše, píse arodjná,
mír blýská hvzdou z moe jejích tón.

Jdeš po hrázi — spí ve vrbovém houští

;

jdeš v rokli — z kvtu divizny se smje;
jdeš doubravou — on se strom se spouští,

brouk má jej na kídlech a pták ho pje.
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Noc má jej v tichém, slavném, vážném kroku:
chýš v lamp okna, které svítí v mlze

;

la jdoucí pít ve tmavém, snivém oku;
msíc v své každé chvjící se slze.

A lovk náhle jako stará hruše,

jež v kvtu tíži v poli hlavu sklání,

jej cítí v této tiché písni duše,

v tom velkém, slavném lesa požehnání
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Perspektivy.

^e nechám klidn lett nad svou hlavou

vír událostí s války dsnou vavou,

že zdánliv chladn zím ve kráter asu,

v nmž hrom bou zní v dl a polnic hlasu,

že nehne mnou, když krví rudne zem
a v zoufalý boj vstává bratí plém,
se navzájem rvouc spárem supa dravým,

že v jícnu dl své písni hnízdo stavím,

že prachu víry vidím nebe jasné

:

Já vím, že v djin íze tmavoásné
se tají hvzdy, které pro nás skanou,

nech sporné vtry sebe ostej vanou,

nech zloba se lstí lidstvu poutá ruce.

Vždy lidstvo tiskla k adrm revoluce

a zahála je k velké budoucnosti,

a posud žár ten heje naše kosti,

vždy ješt dd byl jeho ohnm sycen.

A proto klidn patím v onen jícen,

v nmž lidstvo v divé potácí se smsi

;

ten hluk a ruch mne více nepodsí.

Jdem k jitru vždycky. Pirozen nocí.

Jsme v nejhorším. Až nkdy láska moci
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se vyrovná, pak eknem: Konec boje!

Já zatím tvoje zasypané zdroje

chci stežiti, ó Kráso pošlapaná,

neb vím, ty vždycky jitenkou jsi rána,

ty neklameš, nech svt se kácí v rumy!
Tvé balvany jsou vštc sny a dumy,
z nichž stále stavíš pantheon své slávy,

až náhle bleskem v hluný vír té vavy,
v ten ziskuchtivý dav a málo vdný
tvj hymnus vpadne — a ten bude vný.
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Mezi pekládáním »Božské komedie*.

Uen z mrak vstal, byl chmurný, neveselý

;

mne vidl v práci, jak v dla tisknu skrán;
na skle mých oken dešné Kapky chvly
se jako slzy. V mlze spaly strán.

Já kráel za ním. Duch se hrzou tajil

v mých adrech, stále hloub se zrak mj noil

v dno propastí, jež jako svty zbájil,

lidskému žití zrcadlo by stvoil.

A hodiny šly tiše nad mou hlavou,

jak Hory v tanci s vykasaným šatem
;

já nevdl v svou ponoen pou tmavou,

že z mrak blesklo letní slunce zlatem.

A hodiny šly rychle nad mou hlavou,

já slyšel ruch jich krok v kvapném reji

a nevdl v svou ponoen pou tmavou,

že šumí les a že se luhy smjí.
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Až vtr van mi náhle prudkým dechem
se dotknul ela, zabloudil v mou knihu,

v ní listy rozvál — tu jsem proci spchem,
a duší mou šlo cosi jak sen jihu.

Z tmy propastí já povznes' hlavu v svtlo:
po dešti nivy v slunce lesku plály,

strá zpvem znla, mlází jarem kvetlo

a deštné kapky na skle v perlách hrály.

I sklonil jsem zas hlavu v zamyšlení

nad prací svou . . . Pro neskane nám v žití,

kdy smutku moe nad námi se pní,
jen úsmv jeden v boue vlnobití .f'

Mn ale skanul ; chmurným nad zrcadlem
té poesie žití zadumaný,
tvj úsmv, lásko, cítím v srdci schladlém,

jak pozdrav duch od vnosti brány!

A jako zde, co jaro usmívá se,

vždy hloub se noím v rmutné stíny pekla,

mn v život posud v aruplné kráse

báj lásky jako zlatá eka tekla.

Jí pouze vím, že projdu vše stíny,

nech propasti zím podél cesty zívat,

svit její skane ke mn do hlubiny

a vesel pjdu na hvzdy se dívat.
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V staré jho.

Kdy ž vzplane západ purpurový

pi chvní buk, habr, bíz,

jichž tmavé proméní se krovy

na rubín, topas, na tyrkyz;

Co s druhé strany temnem list

ve plné kráse bledý vzplál

jak perla v poli amethyst
jasnjší msíc nad opál

;

Kdy boru ze se v temno ztrácí

a v stíbro vlny pramene,

kdy ztichnou v mkkých hnízdech ptáci

a cvrek v tráv zrosené:

Tu lovk, jenž pot stírá s ela,

se vrhne v propast sn a dum,

na svtlo nezapomnl zcela

a zadívá se k nebesm.

Poutí k Eldoradii.
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A myslí: » Jist svt je krásný,

a jitrem kmitá Orion,

a noc v pláš halí hvzdoasný
mj vzdech a jásot, plá a ston.«

A myslí: »Umní jest vné
a srdce lidské kídla má,

a pec to žití málo vdné
jak píliš asto oklamá.

í vinou? Navrame se zpátky,

jen pohled v les a na nivy !

A pijme opt z prs matky

lék smíru, štstí blaživý!

Ta pouta my jsme ukovali,

a slují zákon, mrav neb est,

jest as, bychom je sami rvali!

Nuž vzhru, lovk volný jest!

A zí to luna temnem strom,

která se kmitá, nad opál! —

«

A nadšený se vrací dom . . .

a zítra — v starém jhu jde dál!
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Myšlenka.

Jlyšlenka sama pijde nevolána

jak vlaštovice k tvému oknu z rána,

jak. v lotos plný msíce zá bledá;

te bleskem sjede, te se zvolna zvedá

jak slunce z mlhy v jitru podzimkovém.

Je snem a tuchou, a je živým slovem,

tvor jediný, v nmž Bh se stává tlem;

je živa ve všem: vlahu noci stmlém,

je bludikou, jíž zdoutnalý kmen hoí,

je nocí duch a je lidstva zoí:

jde ode všad : tu z ticha skalních tes,

tam z hlubokého dechu starých les,

tu z klas vln, v nichž dme se pole žitné,

tu motýlem, tu ptaím kídlem lítne.

tu mroucí jiskrou z krbu tvého skoí,

jde z hlubin vk, z milenky tvé oí;

jest ostrým hložím na Kristov skráni

a v tazích Venuše je usmívání,

jest v Homeru dnem, v Lukrecovi stínem

a šílí Amos spitý jejím vínem;

ji Aischyl hrzou, Rabelais zove smíchem.

Ty prcháš jí a v zadumání tichém
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je u tebe, když myslíš, že ti mizí,

a kvty stásá s lemu svojí ízy
a dechem noci tišíc všecky boje

dí: »Poja zkus, jak sladké jest jho moje!<
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Noní zpv Merlína.

^y bledý srpe luny,

nad mlelivou strání

jenž vycházíš a nad obrubou lesa

se zvolna chvješ jako úsmv lásky,

bu pozdraven! Dnes mrany
tvá vlídná tvá mi kyne, dvojnásobn

mi vítaná ; neb jejich tmavou clonou

ty míháš se, jak za oponou hustou

ped oltáem svit lampy.

Ped tváí Boha vky
ty ubíráš se klidný

jak cherub, jenž mu vrné koná služby;

ped tváí zem vky
ty ubíráš se tichý

jak strážný duch, jenž na cest ji hlídá;

ped tváí lidí vky
ty ubíráš se smavý

jak pítel, který všecko v souzvuk zladí.

Ty svítíš na tvá šastných,

již nejlíp vni rží pochopují,

již pjují své srdce,

by v slavíkov zajásalo písni,
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již spojují svá ústa

na vonný, sladký kalich,

v nmž láska ímá vyhoštna z ráje.

Ty svítíš v chudou jizbu

a stíbíš její stny,

že chudému o štstí ve snu zdá se.

Ba tys i pítel mrtvých,

když zahalené v rubáš

již opustil je každý,

ty okénkem se vkrádáš

a v stuhlé tvái jejich lesk tvj vlídný

se zachvívá jak slza,

jež všecky spory v mírný zladí souzvuk.

Kol všecko spí, strá erná
jak medvda srst do prázdna se ježí,

jen sem tam v listí, houští

msíné bílé pruhy zapadají,

jak do medvdí srsti

by boily se lovce bílé prsty.

Ten lovec Bh jest, silnou za sanici

chy potvoru, tmu noní, z které hrza
a postrach sršely, pak vzal své kopí,

msíce zlatý paprsk,

a v chtán jej vrazil líté sani, kolem
až ervánkem se rozlila krev její,

sta jeho ps, východních vtr svžích,

te líže ji a zem usmívá se

a vstíc se chvje jitru

!

Snad, bdící tvor, já pouze
mraného nebe teskné hlídám dumy.

Na skalnou moji sluji
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svit luny zaklepal a já se vzbudil,

zem pozdravit, jí vlídné íci slovo,

by bezdnem dlouhá noc ji neznavila,

ji ujistit, že za ní

se vznáší andl s roztaženým kídlem,

by zadržel ji v pádu,

ba že sám Bh by zachytil ji v náru,
jak porannou bílou holubici,

a v lemu svojí ízy
ku toužnému jí ustlal odpoinku.

Mn asto zdá se, asem
že slyším, kterak nebes tžké dvée
se otvírají a zas zapadají,

pak ticho zas a pak zas šumot kídel,

a cítím v srdci,

že celý vesmír v dlani Boha dímá,
a spokojen jdu spát;

vždy v ní je všady, všady jest mj domov.

Na tráv stkví se rosa,

dech zem vidím, v bílé páe stoupá

jak tucha jitra k nebi,

kmen bízy bílý i hndý suk dubu
si rozumjí v tomto pološeru,

a tajné píbuzenství

i kemen cítí s vlnou, jež ho hlodá,

sta sn kol proplitá se

a na mé svadlé skráni

mi tepou kídly,

jak hndé velké mry noní
na vráskovitém kmenu
dutého jilmu, z nhož vyletly.
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O noci, rozho po nich

sí stín svých, a brzy

nad strom vrcholky, nad hbety horstva,

jak v lehké zbroji Roland vítézící,

se zvedne jitro !

Slyš pnice hlas v mlází

!

O jásám blahem, kdosi cítí se mnou.
Snad práv krmí mlád,
jak duši svou já krmím myšlenkami

O pj, ó pj, vždy promnné v tóny,

mé sny a tuchy spíše dojdou k nebi,

spíš svtu zachovány

mu po stoletích vyídí mj odkaz,

jenž myšlenkou nes' zemi požehnání

a pozdrav lidstvu

!
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O básníci, jen tvote dál a stále,

vy srdce vroucí a vy mysli vzaté;

sklo k skráním jich své prsy, Ideále!

K jich retm, Kráso, svoje hrozny zlaté

!

Když zem vás poutá, tu jste nejblíž nebi,

když nejvíc bloudíte, jste nejblíž cíle,

vás lovk trpící má zapotebí,

Bh bez vás v svém by nevyznal se díle.

V tch milionech národ a dav,

v chaosu lidských cit, dum a snní,

vy asem lví svou pozvedáte hlavu

a hlas váš zní jak vichru burácení.

Skryt ve oblaku Bh tu pozor dává,

jak zatesou se svty na vahadle,

on jednotlivé tóny rozeznává

a vzpomíná si na andly padlé.
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Na mezích každé lovenstva doby
vy vztyíte mu velká, strážná svtla,

vy posvítíte v prázdné, lidské hroby,

z nichž myšlenka jak fenix k nebi vzletlá.

Vy nejkrásnjší z lidských dcer a syn
mu pedvádíte na zápraží k ráji,

by nemnil, že jsou lidé ady stín
a celé jeho stvoení že bájí.

I vidí Antigonu s Šakuntalou

i s Aspasií Lauru milující,

zí srdce ženy, že je posud stálou

a nekonenou lásky obtnicí.

On Ugolina slyší klnout, vidí,

jak šílí Lear a jak se Makbeth vzteká,

zí, jaké peklo zavel v srdce lidí,

v nž Lidskost jen co mléka pramen stéká.

Zí Hamleta, jak prázdné lebky ptá se,

a Werthera, jak v moe dum se ztrácí,

ston zoufalství v Ortisa slyší hlase

a zastaví se v tvorci svojí práci.

Tu Claud-Frollo dí: »Zím již íši plnou,

myšlenka lidstva roste v celé moe!<
A Gilliat dí : »Já zápasím svinou!*

A Jean Valjean dí: »Nesu lidské hoe!<! «
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A hlas tch duch vstoupá hymnou k nebi,

zní, neustává ve dne jako v noci:

»Jsme, Pane! Žijem, svty vnáší lebi

se trou a nií, poj nám ku pomoci!*

Ó básníci, jen tvote dál a stále,

vy srdce vroucí a vy mysli vzaté,

vždy v srdcích nadšení, jak pramen v skále,

a nadj, radost uzavenou máte I

Jen z duše svojí udlejte eku,

a osvží se celé lidstvo sprahlé,

vy jitenky neznámých, píštích vk,
vy vichice, vy vodopády náhlé'

Nuž padejte v tmu jako hvzdné dešt,

nuž trysknte v pouš lidských dum a bol,

co písku v moi je vás málo ješt,

vy aureoly a vy svtla pól

!
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